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Mala para portátil de 16" e rato compacto sem fios
#21685

Prático conjunto de viagem composto por um rato sem fios e uma mala protetora para portáteis até 16", periféricos e
outros acessórios

Características principais
• Compartimento principal de grandes dimensões (385 x 315 mm)

para comportar a maioria dos modelos de portáteis com ecrã
até 16"

• Interior almofadado para proteger o seu portátil
• Compartimento frontal com fecho de correr para carregador,

smartphone, carteira, etc.
• Tecido de grande resistência ao desgaste
• Duplo fecho de correr metálico e fechos interiores em Velcro
• Alça a tiracolo resistente e ajustável

O que está na caixa
• Mala para portátil
• Rato ótico sem fios
• Microrrecetor USB
• 1 pilha AAA
• Guia do utilizador

Requisitos de sistema
• Qualquer portátil com tamanho até 385 x 315 mm
• Windows 10, 8, 7 ou Vista
• Mac Intel com Mac OS X 10.5 (Leopard) ou posterior
• Porta USB
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GERAL
Height of main product
(in mm)

390 mm Width of main product
(in mm)

320 mm

Depth of main product
(in mm)

65 mm
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